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 واکسین کووید 19 شام
در آکلند و نارتلند
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این کتابچه معلومات کلیدی در مورد واکسین فایزر کووید 19 در اختیار 

شام قرار میدهد.

معلومات مندرج در این کتابچه مزید بر معلوماتی است که شام از وزارت 

صحت دریافت خواهید کرد.
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"واکسین فایزر- بیوان تک، برای ملیون ها انسان در رستارس جهان تطبیق 

 گردیده که نتایج آن عالی بوده است."

- داکرت نیکی ترنر ، رئیس مرکز توصیوی واکسین ها-

ن
سی

 واک
فایزر



ما با هم قوی تر هستیم

فرقی منیکند چه واکسینی باشد، هرچه  

تعداد نفراتی که واکسین دریافت میکنند 

بیشرت باشد، عملکرد آن بهرت میباشد.

 در نیوزیلند  برای همه کسانی که 12 سال و

 بیشرت عمر دارند، واکسین فایزر به اندازه

کافی وجود دارد.

 تصور کنید تا چه حد قبیله می تواند

قدرمتند باشد. 

 بیایید با هم باشیم تا آینده خود را

  مستحکم سازیم.   



بعد از دریافت واکسین تان

از شام دعوت می شود که دوز دوم واکسین تان را 

پس از گذشت 21 روز از گرفنت دوز اول، دریافت 

کنید

بخاطری که واکسین موثریت کامل داشته باشد ، 

شام دوز دوم را باید دریافت کنید

حفاظت کامل در مقابل کووید 19 ، تخمینآ 7 روز 

بعد از دریافت دوز دوم واقع میگردد

اگر عوارض جانبی شام تداوم دارد، با داکرت فامیلی 

تان به متاس شوید و یا با خط صحی با این شامره 

متاس بگیرید-
 5453 358 0800



دریافت واکسین تان

حالت صحی تانرا چک میکنیم

 از شام تقاضا میگردد که برای گرفنت

 واکسین رضایت دهید. در این موقع، هر

سوالی داشتید میتوانید پرسان کنید.

کارمند صحی، واکسین را در بازوی تان تطبیق 

میکند 

رای 15 دقیقه بخاطر احتامل هر نوع عارضه 

جانبی آنی، تحت نظر قرار میگیرید 

زمانیکه بگویید خوب هستید ، میتوانید بروید و به 

بقیه امور روزانه تان بپردازید



 واکسین نیز مانند هر دوایی، ممکن برای بعضی نفرات عوارض جانبی بهمراه داشته 

باشد. این واکنش طبیعی بدن است و نشان دهنده ی عملکرد صحیح واکسین میباشد. 

اگر در مورد اعراضی که دارید مطمنئ نیستید یا هم  بدتر میگردند، با داکرت فامیلی تان  

صحبت کنید یا با خط صحی در این شامره  08003585453 به متاس شوید.

 چه زمانی ممکنست

رشوع شود
آنچه میتواند کمک کند آنچه که شاید احساس کنید

بین 24-6 ساعت. یک تکه پارچه ی مرطوب رسد 

و یا کیسه یخ/آیس پک را برای 

مدت کوتاهی در محل پیچکاری 

بگذارید.

 محل پیچکاری را ماساژ ندهید 

و یا منالید.

درد در ناحیه پیچکاری ، رسدردی 

و خستگی مفرط معمول ترین 

واکنشهاییست که گزارش شده 

اند.

بین -6 48 ساعت اسرتاحت کنید و مایعات کافی 

بنوشید. 

پاراسیتامول یا آیبوپروفین 

میتواند استفاده گردد و هدایات 

تولید کننده را مراعات کنید. 

در صورت بدتر شدن اعراض ، 

از مسولین صحی تان راهنامیی 

بگیرید.

دردهای عضلی، حس عمومی 

ناخوشی،  تب، لرزه، درد مفاصل 

و دلبدی هم میتواند واقع گردد.

برخی از عوارض جانبی جدی تر میباشند مانند حساسیت شدید یا التهاب قلب، اما اینگونه عوارض بسیار نادر میباشند. در صورتی که بالفاصله بعد از دریافت واکسین 

یا چند روز بعد  از آن،  تکلیف تنفسی ، تپش قلب ، درد قفسه سینه ، یا احساس ضعف کردن برایتان پیش آمد، باید راهنامیی صحی بگیرید.

عوارض جانبی



 در همه وسایل نقلیه عامه  و زمانی که منی

 توانید فاصله فیزیکی خود را با دیگران حفظ

 کنید، از پوششهای  صورت استفاده

منایید.

هنگام ورود به محل ها ، از اپلیکیشن ردیابی  واقعات 

کووید نیوزیلند  استفاده کنید. بلوتوث را فعال کنید

اگر مریض هستید ، در خانه مبانید

اگر اعراض کووید 19 دارید ، تست بدهید

 سطوحی را که مشرتکآ استفاده میگردند، پاک کنید

دستهای خود را بشویید یا ضد عفونی کنید

رسفه ها و عطسه ها را بپوشانید

یاد آوری های صحی در مورد 
کووید 19



آیا این واکسین زنده است ؟

نخیر. هیچگونه ویروسی به بدن شام تزریق منیشود. 

شام از طریق واکسن، بیامری کووید 19 منیگیرید.

آآیا این واکسن موثر است و کارایی دارد؟

بله . شواهد نشان داده اند که واکسین فایزر  شام 

را در مقابل گونه ها مختلف ، محافظت می کند. 

اگر افراد هر دو دوز را دریافت کنند، تاثیر واکسین 

بسیار باال خواهد بود.  یعنی پس از واکسیناسیون 

کامل ، احتامل ابتال به بیامری شدید، بسیار کمرت 

میباشد.

آیا من واکسین ام ام آر )رسخکان ، کله چرک و 

رسخکانچه( و واکسین آنفلونزا  را قبل یا بعد از 

واکسین کووید 19 گرفته میتوانم ؟

بلی ، دریافت اکرث واکسینها از جمله واکسین ام.ام. 

آر  یا آنفوالنزا همزمان با واکسین کووید 19 ، امن 

میباشد. لطفاً قبل از هرگونه واکسناسیون با داکرت 

فامیلی خود یا سایر متخصصان صحی مشورت منایید.

آیا میتوانم به محض گرفنت واکسین، در مناسبات 

)طور مثال تجمعات فامیلی ، خدمات کلیسا ، 

گردهامیی ورزشی ( اشرتاک کنم ؟

بلی . با در نظرداشت درجات هشدار  ملی کووید 

19 ، میتوانید به هر مناسبت بزرگ اشرتاک کنید. 

PFIZER 
VAC

C
IN

E
ن

سی
 واک

فایزر



آیا واکسین شدن رایگان است ؟

بلی. همه واکسین را بطور رایگان خواهند گرفت. 

رضورت نیست که حتام شهروند یا مقیم نیوزیلند 

باشید.

چه کسانی واکسین شده میتوانند ؟

همه کسانی که در نیوزیلند بوده و سن شان 12 

سال یا بیشرت است، میتوانند واکسین شوند. اگر 

شام مشکل صحی جدی داشته باشید، ابتدا با داکرت 

فامیلی تان چک کنید. البته با پخش هر مرحله یی 

از واکسین، گروه های مختلف، واکسین را در زمان 

های متفاوت دریافت خواهند کرد. 

در مورد اوالدهایم  که سن آنها از  12 سال کمرت 

است، چطور؟

جوانان 12 تا 15 ساله می توانند واکسین شوند. 

والدین یا رسپرستان که واکسین خود را رزرو کرده 

اند ،می توانند برای هر فرد 12 تا 15 ساله در فامیل 

شان هم رزرو کنند. در حال حارض،  نفرات زیر 12 

سال  واکسین منیشود. در صورت کدام تغییر در 

برنامه ، دولت اعالم خواهد کرد.

 اگر قبآل مبتال به کووید 19 شده ام

 ،میتوانم واکسین گردم؟

بلی . هرچند اگر فعال مشکالت جدی صحی ناشی 

از کووید داشته باشید ، ممکن برای گرفنت واکسین 

آماده نباشید. در صورتی که مطمین نیستید ، با 

داکرت فامیلی تان مشورت کنید.

آیا واکسین بی خطر است ؟

 Medsafe وواکسین فایزر توسط متخصصان ِمدسیف

خودمان ، از نظر ایمنی به طور کامل مورد ارزیابی  

قرار گرفته است.

 در نیوزیلند استاندارهای ایمنی، کارآیی ,و کیفیت، 

بسیار جدی و سطح باال میباشند.  و مدسیف 

Medsafe تنها زمانی استفاده از یک واکسین را  در 

نیوزیلند تایید میکند که از رعایت استانداردهای 

فوق در مورد واکسین رضایت دارد. 

این هامن روشی است که برای ارزیابی دواهای 

دیگر مانند واکسین آنفوالنزا استفاده شده است.

 راه رسیعرت و کوتاه تری در مورد اخذ تاییدیه و 

موافقت برای استفاده از این واکسین، وجود نداشته 

است. واکسین فایزر توسط میلیون ها نفر در رسارس 

جهان با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.

سواالت مکررآ پرسیده شده در 
مورد واکسین فایزر 



با خط کمکی واکسناسیون متاس بگیرید:

0800282926 

ترجامنها در دسرتس میباشند.

با داکرت فامیلی تان صحبت کنید.

 مراجعه کنید:  
immunisation.northernregion.health.nz

برای معلومات بیشرت:

https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-resources
https://immunisation.northernregion.health.nz/


تعیین نوبت مالقات برای دریافت واکسین مهم 

است. نکات ذیل را بیاد داشته باشید:

1. ایمیل یا پیام/ مسیج جهت گرفنت نوبت مالقات 
واکسین شام، ارسال میگردد.

2. قبل از موعد گرفنت واکسین ، برای شام یک ایمیل و پیام/مسیج 
جهت یادآوری فرستاده میشود. ) بیاد داشته باشید: برای محافظت کامل 

، شام به دو دوز نیاز دارید.(

3. اگر رضورت به تغییر دادن وقت، تاریخ و یا محل واکسناسیون تان 
دارید، از طریق مراجعه به bookmyvaccine.nz یا متاس گرفنت با شامره   

0800282926 اقدام منایید.

4. ببه شام یک ایمیل و پیام/مسیج جهت تایید تغییری که انجام دادید، 
فرستاده میشود.

5. در نوبتهای مالقات واکسینتان، حارض شوید.

نوبتهای مالقات شام برای  
واکسیِن کووید19 



زمانیکه آستینهای خویش را باال 

می کشیم، به حفاظت کامیونیتی 

مان کمک می کنیم.

 بیایید با یکدیگر به حفاظت نیوزیلند ادامه دهیم

نسخه ی 10     در تاریخ 11 آگوست 2021 آپدیت شده است. 


